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چکیده
هدف :از آنجایی که تحقیق جامعی در راستای شناسایی پیامدها و نتایج طرحهای یکپارچهسازی انجام نشده است ،تحقیق حاضر
باهدف تحلیل پیامدهای اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی در روستای ولشکال شهرستان ساری اجرا گردید.
روش :تحقیق حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی است و ماهیت تحلیلی دارد .برای گردآوری اطالعات از مطالعات کتابخانهای و پیمایش
میدانی استفاده شده است .ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از نظرات متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ
( )1/399مورد تأیید قرار گرفت .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شالیکاران روستای ولشکال در شهرستان ساری است که زمین
شالیزاریشان تحت یکپارچهسازی قرار گرفته است ( .)N=911با استفاده از جدول نمونهگیری کرجسی و مورگان ،نمونه آماری به
تعداد  413نفر تعیین گردید که در نهایت تجزیهوتحلیل دادهها بر روی  441پاسخگو با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.
یافتهها :نتیجه تحلیل عاملی  4عامل را بهعنوان پیامدها و اثرات حاصله از اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی شالیزاری در منطقه
مورد نظر شناسایی نمود که به ترتیب اهمیت عبارتاند از :پیامد اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی ،فنی و فرهنگی .بر اساس
یافتههای تحقیق ،یکپارچهسازی اراضی تأثیر ملموس و مثبتی بر وضعیت اقتصادی مردم داشته است .عالوه بر این ،بهبود
شاخصهای زیستمحیطی از جمله دستاوردهای اجرای طرحهای یکپارچهسازی مطرح شده است .بهطورکلی ،پنج عامل شناسایی
شده درمجموع  31/42درصد از واریانس مربوط به پیامدهای اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی را تبیین نمودند.
محدودیتها :ایجاد انگیزه و ترغیب کشاورزان به پاسخگویی سؤاالت تحقیق ،عمدهترین چالش پژوهش حاضر بوده است.
راهکارهای عملی :با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اثرات مثبت اجرای طرح بهویژه در ابعاد اقتصادی ،اکولوژیکی و اجتماعی،
انتقال تجربیات و توجیه منافع حاصله به سایر مناطق مستعد اجرا یا مشمول طرح ،میتواند بهعنوان یک اقدام مؤثر بر پذیرش
طرح توسط کشاورزان و ایجاد آمادگی آنها برای اجرای طرح یکپارچهسازی محسوب گردد.
اصالت و ارزش :با توجه به اهمیت منطقه موردمطالعه بهعنوان یک منطقه استراتژیک و پایلوت اجرای طرح یکپارچهسازی و به
دلیل عدم انجام تحقیقی که پیامدهای اجرای طرح را بررسی کرده باشد ،پژوهش حاضر تدوین و اجرا گردیده است .نتایج حاصله
میتواند راهگشای اتخاذ تصمیمات و اقدامات مسئولین مربوطه در برنامهریزیهای آتی گردد.
کلیدواژهها :یکپارچهسازی اراضی ،تحلیل عاملی ،روستای ولشکال.

 .نویسندة مسؤولEmail: ahmadpour@iausari.ac.ir :
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسئله
در دنیای کنونی ،بهرهبرداری خرد و دهقانی توان تأمین حداقل
مواد غذایی جامعه را ندارد ،بطوریکه برای حصول به مازاد کشاورزی
قابلقبول و قدم گذاردن در مسیر رشد و توسعه ،باید به کشاورزی
مطابق با استانداردهای اقتصاد کشاورزی اندیشید (سینگ،4932 ،
ص .)9 .در این راستا ،پراکندگی و نامنظم بودن قطعات کشاورزی
بهعنوان یک عامل بازدارنده در مسیر شکلگیری نظامهای جدید
تولید در بخش کشاورزی و بهکارگیری فناوری و مکانیزه شدن
مراحل مختلف فرآیند تولید ،قلمداد میشود (توسلی،4933 ،
ص .)4 .پایین بودن میزان بهرهوری ،باال بودن هزینههای تولید،
اتالف منابع تولید ،جلوگیری از الگوی مناسب زراعی ،عدم
کارایی مدیریت مزرعه ،عدم استفاده مؤثر از ماشینآالت،
اختالف میان کشاورزان و تضعیف همبستگیهای اجتماعی در
جامعه روستایی و سرانجام فقر و مهاجرت روستایی بهعنوان
شاخصهای توسعهنیافتگی ،همگی بهنوعی در ارتباط با مسئله
پراکندگی اراضی کشاورزی قرار دارند (شیرزاد ،4931 ،ص.
 .)493در این راستا ،ساماندهی اراضی کشاورزی و در اولین گام
یکپارچهسازی اراضی بهعنوان ضرورت اساسی در مسیر توسعه
پایدار کشاورزی مطرح و مورد تأکید قرار دارد (کالنتری،
حسینی و عبداله زاده ،4934 ،ص .)13 .یکپارچهسازی اراضی
کشاورزی بهعنوان یکی از عوامل عمدهی دگرگونی در بخش
کشاورزی بهشمار میرود ،بهنحویکه کشورهای توسعهیافته با
توجه درست و صحیح به فرآیند یکپارچهسازی توانستهاند
بیشترین سهم تولید محصوالت کشاورزی را به خود اختصاص
دهند (ژو ،4333 ،4ص .)3 .اثرات اجرای یکپارچهسازی منحصراً
به افزایش تولید محصوالت بر نمیگردد .بلکه این طرحها
موجبات توسعه روستایی را فراهم میآورند .یکپارچهسازی
اراضی میتواند شرایط اقتصادی روستاییان را با فراهم آوردن
تولید بیشتر ،فعالیتهای غیر زراعی ،دسترسی به بازار و
اعتبارات و شرایط اجتماعی آنها را از طریق فرصتهای
اشتغال ،مشارکت ،دسترسی به خدمات بهداشتی ،آموزشی
بهبود بخشد (فائو ،2119 ،2ص.)2 .
بررر اسرراس آنفرره گفترره شررد ،سیاسررت اجرررای برنامرره
یکپارچهسازی اراضی در بسیاری از کشورها بهواسرطه غلبره برر
مشکالت مرتبط با موضوع پراکنردگی اراضری و وجرود قطعرات
کوچررک در پیشگرفترره شررد .سیاسررتهای مربرروط برره اجرررا و
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بهکارگیری طرح یکپارچهسازی اراضری نیرز همزمران در ایرران
موردتوجه و پیگیری قررار گرفرت ،زیررا موضروع وجرود اراضری
کوچک و پراکندگی در ایران برهعنوان یکری از اساسریتررین و
بنیادیترین مسائل توسعه کشراورزی نیرز مشرهود بروده اسرت
(لهسایی زاده ،4932 ،ص)23 .
تاریخفه اجرای برنامههای یکپارچهسازی اراضی کشاورزی در
ایران و متعاقب آن در اراضی کشاورزی استان مازندران نشان
میدهد که اجرای این طرح به اواسط دهه 4941برمیگردد
(آشکار آهنگرکالیی ،اسدپور و علیپور ،4934 ،ص.)493 .
روشهای نوین یکپارچهسازی اراضی نیز از سال  4913در
شالیزارهای استان مازندران و بهویژه در مناطق مختلف شهرستان
ساری اجرا شده است .ازجمله مهمترین مناطق مهم و استراتژیک
اجرای طرح ،روستای ولشکال واقع در شهرستان ساری است.
بطوریکه طرح یکپارچهسازی اراضی شالیزاری در سطحی وسیعی
حدود  431هکتار از اراضی این روستا اجرا شده است .علیرغم
قدمت باالی اجرای طرح و گذشت محدوده زمانی بیش از یک
دهه و روشن شدن قضاوت افراد در مورد اثرات و نتایج حاصل از
اجرای طرح در این روستا ،ارزیابی و تحلیلی صورت نگرفته است.
مطمئن ًا آگاهی از اثرات و پیامدهای طرحها میتواند اطالعات
مناسبی در زمینه تسهیل گسترش طرحها و در مواردی بازنگری
در سیاستهای اجرایی و توسعه طرحها ارائه نماید .با توجه به
اهمیت روزافزون برنامههای یکپارچهسازی اراضی و توجه به توسعه
و گسترش این طرحها در سایر مناطق مستعد ،شناسایی اثرات و
پیامدهای اجرای اینگونه طرحها و ارائه نتایج به سایر مناطق و
کشاورزان مشمول طرح ،میتواند اثرات قابلتوجهی را در زمینه
پذیرش ،آمادگی و مشارکت آنها موجب گردد و ورود کشاورزان
را در فرایند اجرای طرحها تسهیل نموده و مسیر تصمیمگیری و
حرکت مسئولین اعم از سیاستگزاران و متصدیان را هموار و آنها
را در پیگیری امور مربوطه مصممتر نماید .در این راستا تحقیق
حاضر باهدف بررسی و تحلیل پیامدهای اجرای طرح در روستای
مذکور ،تدوین و اجرا گردید .اهداف فرعی تحقیق عبارتاند از:
 -4توص ریف ویژگ ریهررای فررردی ،حرفررهای ،آموزش ری و زراع ری
شالیکاران
 -2اولویتبندی پیامردهای اجررای طررح یکپارچهسرازی اراضری
شالیزاری.

 .2 .1پیشینه نظری تحقیق
عبداهلل زاده ،کالنتری ،صحت و خواجه شکوهی ( )4934در
پژوهشی با عنوان «ارزیابی اثرات طرحهای تجهیز و نوسازی
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تحلیل پیامدهای اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی...
سال چهارم
تکنولوژی ،مدیریت مزرعه و زمین ،بیشتر از سایر عوامل تولید
اراضی در اصفهان به روش تحلیل عاملی» ،به این نتیجه رسیدند
است .همفنین مناطقی که در آنها طرح یکپارچهسازی اجرا
که شش عامل اثر بهرهوری ،اثر دستیابی به خدمات مکمل
شده است ،دارای مالکیتهای بزرگتر ،پراکندگی قطعات بیشتر
کشاورزی ،اثر نهادی و قانونی ،اثر دسترسی و زیرساختی مزرعه،
و بهرهبرداران کمتر ،باسوادتر و جوانتری میباشند؛ و اینکه این
اثر اجرایی و عملیاتی طرح و اثر مالکیتی زمین مجموعاً 34/43
روستاها از برنامههای آموزشی  -ترویجی بیشتری برخوردار
درصد واریانس اثرات طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی را تبیین
بودهاند.
میکنند.
آشکار آهنگرکالیی ،اسدپور و علیپور ( )4934با استفاده از
دینپناه ( )4933در تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر
تکنیک تجزیهوتحلیل چند معیاره« ،عوامل مؤثر بر اجرای طرح
تمایل شالیکاران شهرستان ساری نسبت به یکپارچهسازی
یکپارچهسازی اراضی روستای گلیرد» ،شهرستان جویبار استان
اراضی» ،نشان داد که  13/4درصد از پاسخگویان ،تمایل متوسط
مازندران را موردبررسی قرار داده و نشان دادند که اصلیترین
و  94/1درصد تمایل باالیی نسبت به اراضی داشتند .همفنین
عوامل محدودکننده اجرای این طرح ،به ترتیب اولویت شامل
نتایج رگرسیون گامبهگام نشان داد که متغیرهای نگرش نسبت
عامل فرهنگی (سطح سواد ،باورهای سنتی) ،عامل اجتماعی
به یکپارچهسازی اراضی ،سطح مکانیزاسیون ،سطح زیر کشت
(مالکیت) ،عامل فنی و اجرایی (تحویل بهموقع اراضی
برنج ،سطح تحصیالت ،سابقه کشت برنج ،مشارکت اجتماعی،
یکپارچهشده ،ساخت کانالها ،راهها ،زهکشها) و عامل اقتصادی
نسبت فایده  -هزینه ،عملکرد و سطح زیر کشت زراعی ،طی نه
(کاهش هزینه تولید و افزایش درآمد) در جامعه کشاورزی
گام وارد معادله رگرسیونی شدند که درنهایت  43/2درصد از
میباشد.
تغییرات تمایل به یکپارچهسازی اراضی را تبیین میکردند.
9
تحقیق گارسیا ( )2113در اسپانیا نشان داد که برنامههای
امیر نژاد و رفیعی ( )4933در تحقیقی با عنوان «بررسی
یکپارچهسازی گامی مهم در جهت بهبود کار آیی نیروی کار و
عوامل مؤثر در پذیرش یکپارچهسازی اراضی شالیکاران در
بهرهوری بهینه از اراضی کشاورزی میباشد و افزایش آگاهی
روستاهای منتخب استان مازندران» ،نشان دادند که متغیرهای
کشاورزان در مورد نتایج اقتصادی و اجتماعی یکپارچهسازی
سطح تحصیالت شالیکار ،کیفیت اراضی شالیزاری ،فاصله بین
اراضی ،انتقال اطالعات مفید به کشاورزان توسط مروجین و
قطعات و برنامههای آموزشی (تالشهای ترویجی) مهمترین
برنامههای حمایتی دولت عوامل مؤثر در پذیرش این برنامه
عوامل بر پذیرش فرآیند یکپارچهسازی در اراضی شالیزاری
میباشد.
استان مازندران بوده است .همفنین ،متغیرهای تعداد افراد خانوار
تودورووا و لولفوا )2114( 4در نتیجه بررسی آثار اجتماعی و
و حمایتهای اعتباری عوامل بعدی تأثیرگذار هستند که در
اقتصادی پراکندگی اراضی در بلغارستان نشان داد که پراکندگی
سطح معنیداری پنج درصد بر پذیرش این فرآیند بودهاند.
اراضی مانع استفاده و بهکارگیری روشهای جدید کشاورزی شده
یاسوری ،جوان و صابونفی ( )4931در پژوهشی با عنوان
و کارآیی عوامل تولید را کاهش میدهد .همفنین ،درك
«بررسی اثرات اقتصادی اجرای طرحهای یکپارچهسازی اراضی
برنامههای آموزشی و انگیزههای حمایتی از عوامل مهم در
(نمونه :شهرستان اراك» ،نشان دادند که یکپارچهسازی اراضی
پذیرش یکپارچهسازی اراضی در این کشور به شمار میآید.
موجب بهبود تکنولوژی ،مدیریت مزرعه ،ساختار زراعی اراضی از
4
گرگیو سکی ( )2114با استفاده از الگوی رگرسیون
نظر اندازه و تعداد ،افزایش وسعت بهرهبرداریها ،بهبود شیوههای
چندمتغیره نشان داد که پراکندگی زیاد اراضی و دور بودن
انتقال آب ،باال رفتن راندمان تولید ،کاهش هزینه ،صرفهجویی در
قطعات زمین از یکدیگر و افزایش هزینههای تولید ،تأسیس
مصرف آب ،صرفهجویی در وقت و ایجاد رضایتمندی گردیده
تعاونیهای روستائی ،حمایتهای فنی دولت عوامل عمدهی
است.
پذیرش یکپارچهسازی اراضی در مقدونیه است.
احمدی و امینی ( )4931در مطالعه خود با استفاده از
1
نیروال و تاپا ( )2114در تحقیق خود در جنوب آسیا به این
پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کارشناسان مطلع و مرتبط با
نتیجه رسیدند که یکپارچهسازی اراضی باعث پذیرش
اجرای طرحهای یکپارچهسازی در ادارات و مراکز خدمات جهاد
نوآوریهای جدید ،تولید بیشتر ،مدیریت و حفاظت مؤثر اراضی و
کشاورزی شهرستان کرمانشاه و منطقه لنجانات استان اصفهان
به دست آوردن درآمد و سود بیشتر شده است.
نشان دادند که تأثیرات یکپارچهسازی در بهبود سه عامل
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یو ،فنگ ،چی ،لین ،هو و یانگ )2141( 3در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند که یکپارچهسازی اراضی در کاهش هزینهها و
افزایش بهرهوری تأثیرگذار بوده است.
ویتیکاینن )2114( 3با استفاده از مرور مطالعات یکپارچهسازی
اراضی در اروپا ،به این نتیجه رسید که اندازهی قطعات و کاهش
تعداد آنها ،موجهترین دلیل برای سودمند بودن برنامه
یکپارچهسازی اراضی میباشد و وجود تفاوت شدید در حاصلخیزی
اراضی و امکان دسترسی برخی از اراضی به جاده و منابع آب ،باعث
میشود که تعویض اراضی و یکپارچه نمودن آنها با مشکالت
زیادی همراه باشد.
3
کرسنت ،آلوارز و فرا ( )2112در تحقیقی تحت عنوان اثرات
اقتصادی ،اجتماعی و محیطی یکپارچهسازی اراضی گالیکا ،به این
نتیجه رسیدند که یکپارچهسازی اراضی در مشارکت اجتماعی،
دانش فنی ،سطح زیرکشت زراعی و شرایط زیستمحیطی و
اقتصادی کشاورزان تأثیرگذار بوده است.
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اسکلنیکا )2111( 41در تحقیقی که در جمهوری چک
اجراشده است ،به این نتیجه رسید که یکپارچهسازی اراضی
باعث بهبود اکوسیستم طبیعی و محیطی و وضعیت اجتماعی و
اقتصادی روستاییان گردیده است.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی پژوهش
روستای ولشکال ،از توابع بخش مرکزی شهرستان ساری در
استان مازندران است .این روستا در دهستان میاندرود کوچک قرار
داشته و بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال
 4934صورت گرفته ،جمعیت آن  333نفر (242خانوار) بوده
است .این روستا به دلیل موقعیت خاص خود ،تحت اجرای طرح
یکپارچهسازی اراضی قرار گرفت .دلیل انتخاب این روستا بهعنوان
محدوده تحقیق قدمت پیادهسازی طرح و سطح اجرای آن به
نسبت کل اراضی آن میباشد .طرح یکپارچهسازی اراضی شالیزاری
در سطحی وسیعی حدود  431هکتار از اراضی این روستا اجراشده
است.

شکل  -1موقعیت نسبی شهرستان ساری ،دهستان میان درود کوچک و روستای ولشکال
مأخذ :مرکز آمار ایران.4932 ،

 .2 .2روش تحقیق

تحقیق حاضر ماهیت توصیفی -تحلیلی دارد .روش تحقیق
در این مطالعه از لحاظ هدف ،کاربردی میباشد .همفنین به

تحلیل پیامدهای اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی...
سال چهارم
جدول  -1متغیرهای مورد آزمون در تحقیق به منظور بررسی
لحاظ میزان کنترل ،جزو تحقیقات میدانی به شمار میرود.
پیامدهای اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کشاورزان روستای ولشکال
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
شهرستان ساری میباشند که طرح یکپارچهسازی در اراضی
افزایش تولید ،میزان مشارکت اجتماعی ،بهبود نفوذپذیری
زراعیشان به اجرا درآمده است .تعداد کشاورزان مشمول طرح
اجتماعی ،مراجعه مردم برای حل مسائل و مشکالت کشاورزی
 911نفر ( )N=911میباشد (مدیریت جهاد کشاورزی
خود ،ارتقا جایگاه (منزلت) اجتماعی ،تضعیف حق ارثبری،
شهرستان ساری )4932 ،که بر اساس جدول کرجسی و
افزایش میزان احترام ،کاهش مهاجرت به شهر ،افزایش
مورگان )4331( 44و با استفاده روش نمونهگیری تصادفی ساده
جمعیت در روستا ،افزایش ارتباط و همکاری شما با مراکز
 413نفر ( )n=413انتخاب شدند که به دالیل محدودیتهای
خدمات جهاد کشاورزی ،کاهش هزینه تولید ،افزایش درآمد،
تحقیقات میدانی ،درنهایت  441پرسشنامه که ابزار اصلی
باال رفتن راندمان تولید و تولید بیشتر ،بهبود شیوههای انتقال
تحقیق برای جمعآوری اطالعات بود ،مورد تجزیه و تحلیل قرار
آب ،صرفهجویی در مصرف آب ،صرفهجویی در وقت ،مدیریت
گرفت .پرسشنامه شامل  2بخش بود که با بررسی پیش
بهتر مزرعه ،بهبود مدیریت تولید ،بهبود کیفیت و حاصل
نگاشتهها و مطالعات پیشین مرتبط با تحقیق و همفنین
خیزی خاك زمین ،افزایش ارزش زمین ،تسهیل دسترسی
مصاحبه با متخصصان و کارشناسان و با توجه به اهداف تحقیق،
اراضی به جاده و منابع آب ،افزایش فرصتهای شغلی ،بهبود
سطح مکانیزاسیون ،بهبود زهکشی سطح مزرعه ،تسهیل در
طراحی و تدوین گردید .بخش اول پرسشنامه به سنجش
برداشت محصول ،حملونقل ،بازاریابی و فروش ،کاهش
متغیرهای پیامدهای یکپارچهسازی اراضی ( 49گویه در قالب
اختالف ارزش قطعات زراعی (به علت واقعشدن آنها در
طیف لیکرت پنج قسمتی (=1هیچ تا خیلی زیاد= )4اختصاص
باالدست و پائیندست نسبت به منبع آب) ،پذیرش
یافت .بخش دوم نیز برای اندازهگیری ویژگیهای فردی،
نوآوریهای جدید ،افزایش دانش فنی ،بهبود سطح مهارت
حرفهای ،آموزشی و زراعی پاسخگویان طراحی شده بود.
فنی ،باال رفتن سطح زندگی حرکت کردن کشاورزی از حالت
بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان و
معیشتی به تجاری ،حرکت بهسوی توسعه پایدار ،کاهش
کارشناسان حوزه یکپارچهسازی اراضی در سازمان جهاد
باورهای سنتی (پایبندی کشاورزان به حفظ ساختار موجود؛
کشاورزی مازندران و همفنین مدیریت جهاد کشاورزی
مثال مقاومت در برابر تغییر وضعیت زمینهای موروثی و
شهرستان ساری و اساتید دانشگاه ،استفاده شد .پس از اعمال
موقوفه) ،تغییرات در محیط و منظر (تنظیم و آرایش هندسی
نظرات اصالحی آنها ،پرسشنامه نهایی تدوین گردید .برای
قطعات زراعی نامنظم) ،کاهش فرسایش خاك ،کاهش تخریب
تعیین پایایی ابزار تحقیق ،آزمون مقدماتی ( )Pilot Testدر
محیطزیست استفاده بهینه از نهادههای کشاورزی ،جلوگیری
از ماندآبی و شور شدن زمینها و تخریب خاكها ،افزایش
محدوده خارج از جامعه آماری صورت گرفت و با استفاده از
حفاظت از اراضی ،بهرهبرداری صحیح از منابع طبیعی تجدید
دادههای جمعآوری شده ،ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه
شونده ،بهبود وضعیت اکولوژیکی ،افزایش استفاده از
 1/399بهدستآمده ( )α=1/399که نشاندهنده پایایی مناسب
ماشینآالت ،بهبود در ساختار اراضی زراعی ،افزایش صنایع
آن میباشد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،از نرمافزار SPSS16
تبدیلی ،تسهیل در تدوین و اجرای برنامه کشت ،تسهیل در
استفاده گردید .آزمونهای مورد استفاده شامل روشهای آمار
مهندسی کردن شرایط آب و آبیاری ،تسهیل در فراهم آوردن
توصیفی (مد ،میانگین ،انحراف معیار ،بیشینه ،کمینه) و تحلیل
امکانات برای تناوب زراعی ،تسهیل کار نظارت بر مزارع.
عاملی بهمنظور شناسایی پیامدها استفاده شده است.
پیامدهای اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی زراعی شالیزاری
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 .3 .2متغیرهای تحقیق
متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر ،بر اساس مرور
ادبیات و بررسی تحقیقات داخلی و خارجی استخراج شده است
که بهصورت مختصر در جدول  4ارائه گردیده است.

 .3مبانی نظری پژوهش

 .3 .1یکپارچهسازی اراضی
یکپارچهسازی جهت استفاده از پتانسیلهای آبوخاك
داخل واحد مزرعه صورت میگیرد .یکپارچهسازی و یکپارچه
کردن زمین که معادل اصطالح انگلیس آن ( Land
 )Consolidationاست .در ادبیات توسعه کشاورزی کشورها
بسیار متداول بوده و در کشور ما نیز به اشکال مختلف
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مورداستفاده قرار گرفته است .یکپارچهسازی با آنکه دارای
اشکال مختلفی است و هر یک از آنها تحت شرایط خاصی
قابلیت اجرایی دارد اما در این مطالعه شکل خاصی از آن یعنی
یکپارچه کردن قطعات اراضی زراعی تحت بهرهبرداری زارعان یا
بهاختصار یکپارچه کردن نسق زراعی موردنظر میباشد .به هم
ریختن قطعهبندی سنتی و نامنظم موجود و انجام قطعهبندی
جدید همراه با کاهش تعداد قطعات بهرهبرداران در آرایش
هندسی منظم و تعیین محدودههای جدید مالکیت .در طرح
یکپارچهسازی قطعات مزروعی کوچک و پراکنده یکجا شده و
سطح مکانیزاسیون و مدیریتهای منابع آبوخاك و مزرعه
بهطور همزمان ارتقاء مییابد (حسینی ،کاشفی پور ،عبدالهی و
عزیز بیگی ،4933 ،ص.)4 .
تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی شالیزاری به
مجموعه عملیاتی اطالق میشود که باعث تغییر نظام شالیزاری
میگردد .این عملیات شامل احداث تأسیسات از قبیل جادههای
بین مزارع ،کانالهای آبیاری و زهکشی و فعالیتهایی از قبیل
تسطیح اراضی ،ایجاد کرتهای مستطیل شکل هندسی ،ایجاد
مرزهای منظم و عملیات تکمیلی ازجمله پوششدار نمودن
کانالهای آبیاری و زهکشهای زیرزمینی میباشد (مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان ساری.)4932 ،

 .2 .3مزایا و ویژگیهای طرح یکپارچهسازی اراضی
اجرای طرحهای یکپارچهسازی مزایای بسیاری را میتواند
به دنبال داشته باشد .ازجمله این مزایا میتوان به مواردی اشاره
کرد که عبارتاند از :بهرهوری بهینه از منابع طبیعی و نیروی
انسانی با امکان اعمال مدیریت صحیح در مزرعه ،افزایش ضریب
مکانیزاسیون در عملیات کشاورزی ،انجام عملیات خاکورزی
بهمنظور رفع شرایط ماندابی و ایجاد شرایط مساعد انجام
عملیات زراعی ،امکان اعمال مدیریت آب و افزایش راندمان
آبیاری ،امکان کشت دوم و بعض ًا سوم به دلیل شرایط ماندابی،
کاهش هزینه تولید تا  91درصد ،افزایش عملکرد در واحد
سطح  41تا  21درصد ،امکان استفاده از کانالهای آبیاری و
زهکشی قطعات زراعی بهصورت مستقل ،امکان استفاده از
جادههای دسترسی به قطعات زراعی بهصورت مستقل ،افزایش
سطح زیر کشت و توسعه دامداری ،با کشت گیاهان علوفهای
بهعنوان کشت دوم (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری،
.)4932

 .3 .3انواع یکپارچهسازی اراضی

شمارۀ  / 2پیاپی 41

شکل پذیرش و نحوه پیادهسازی طرحهای یکپارچهسازی
میتواند متفاوت باشد .در ادامه به انواع و ابعاد این طرحها اشاره
میگردد.
یکپارچهسازی خودجوش :در اینجا عامل اصلی اجرای
عملیات یکپارچهسازی اراضی خود کشاورزان زی ربط هستند.
یکپارچهسازی غیر خودجوش :در این نوع یکپارچهسازی،
نقش عوامل بیرونی (دولتی) بسیار برجسته میباشد .کشاورزان
مشارکت فعال داشته اما سازماندهی بیشتر بر عهده دولت و
عوامل اجرایی است.
یکپارچهسازی دارای ابعاد اجرایی و طبقهبندی به شرح زیر
میباشد:
یکپارچهسازی کامل :در این نوع یکپارچهسازی قطعات
پراکنده تحت تملک خانوارها با تعویض و جابجایی مکرر قطعات
آنچنان کاهش مییابد تا درنهایت به یک قطعه یکپارچه برای
هر خانوار تبدیل شود.
ادغام اراضی :گاهی ممکن است مرزهای بین قطعات اراضی
برداشته شود و تعدادی از بهرهبرداریهای کوچک یک
بهرهبرداری بزرگتر را به وجود آورد در بعضی جاها به نام
تعاونی کشاورزی کامل و متمرکز نامبرده میشود.
تحدید قطعات پراکنده :کلیه خانوارهای زمیندار یک روستا
تعدادی از قطعات و یا حتی تمام قطعات تحت تملک را
آنچنان باهم معاوضه و یا معامله مینمایند تا میانگین تعداد
قطعات هر یک از آنها تا حد زیادی کاهش یابد بهطوریکه
زمین هر خانوار به چند قطعه بزرگ تبدیل شود .این شکل از
یکپارچگی در روستاهای ایران متداولتر است (طالب،4913 ،
ص.)4 .

 .4یافتهها
 .1 .4ویژگیهای فردی پاسخگویان
مطابق با جدول  2نتایج نشان میدهد که میانگین سن
افراد موردمطالعه حدود  43سال میباشد که جوانترین و
مسنترین آنها به ترتیب  44و  34سال میباشند .میانگین
سابقه کشاورزی و سابقه شالیکاری افراد مورد مطالعه به ترتیب
 94و  91سال است .میانگین تعداد اعضای خانواده افراد مورد
مطالعه حدود  1نفر میباشد .همفنین سطح تحصیالت بیشتر
افراد موردمطالعه زیردیپلم می باشد .غالب ( )%34افراد مورد
مطالعه مرد و مابقی ( )%44زن میباشند که همه آنها متأهل
هستند 32/1 .درصد افراد مورد مطالعه شغل اصلیشان
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شالیکاری است ...دفعات شرکت در دورههای آموزشی افراد
مورد مطالعه بهطور میانگین  4بار میباشد.
جدول  -2توزیع فراوانی ویژگیهای فردی ،حرفهای و آموزشی شالیکاران
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
متغیر
سن (سال)
سابقه کشاورزی (سال)
سابقه شالیکاری (سال)
تعداد اعضای خانواده (نفر)

سطح تحصیالت

جنسیت
وضعیت تأهل
شغل اصلی

سطوح متغیر
بیسواد
خواندن و
نوشتن
ابتدایی
سیکل
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس و
باالتر
زن
مرد
متأهل
مجرد
کشاورز

فراوانی
41

درصد
3/4

21

43/1

23
21
23
22

43/9
44/9
21/3
43/3

1

4/9

24
443
441
1
444

44/1
34/1
411
1
32/1

کارمند

24

43/4

-

-

-

دفعات شرکت در دورههای آموزشی

انحراف معیار
3/24
41/44
41/41
4/43

میانگین
43/23
94/31
23/41
4/44

-

-

کمینه
44
42
41
2

-

بیشینه
34
14
14
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4/93

2/34

4

24

یکپارچهسازی اراضی به ترتیب  2/34و  4/22قطعه میباشد؛
که نشان از اجرای مناسب طرح به لحاظ کاهش قطعات
شالیزاری است.

 .2 .4تعداد قطعات شالیکاری قبل و بعد از اجرای طرح
یکپارچهسازی اراضی
مطابق با جدول ( )9نتایج نشان میدهد که تعداد قطعات
شالیکاری افراد مورد مطالعه در قبل و بعد از طرح

جدول  -3توزیع فراوانی تعداد قطعات شالیکاری در قبل و بعد از یکپارچهسازی اراضی
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
سطوح تغییر

قبل از یکپارچهسازی

بعد از یکپارچهسازی

میانگین

2/34

4/22

انحراف معیار

4/43

1/44

کمینه

4

4

بیشینه

4

2

آمار توصیفی

 .3 .4رتبهبندی توصیفی پیامدهای یکپارچهسازی اراضی
شالیزاری
بهمنظور رتبهبندی توصیفی نتایج حاصله از یکپارچهسازی،
مطابق با جدول  ،4نتایج رتبهبندی بر اساس ضریب تغییرات
نشان میدهد که کاهش باورهای سنتی ،تغییر در محیط و
منظر ،افزایش دانش کشاورزان ،افزایش ارتباط و همکاری،

بهبود سطح مهارت کشاورزان ،پذیرش نوآوریهای جدید در
اولویتهای باالتر و افزایش جمعیت در روستا ،کاهش مهاجرت
به شهر ،تضعیف حق ارثبری ،به ترتیب در اولویتهای پایین
این رتبهبندی قرار دارند .میانگین و انحراف مربوط به هر متغیر
در جدول ( )4ارائهشده است.
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جدول  -4رتبهبندی توصیفی پیامدهای اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
*

انحراف معیار

درصد ضریب تغییرات

رتبه

پیامدها

میانگین

3/44

4

 -کاهش باورهاي سنتی (پايبندي کشاورزان به حفظ ساختار موجود؛ بهعنوان مثال مقاومت در برابر تغيير وضعيت زمينهاي موروثي و موقوفه)

4/31

1/44

2

 -تغییرات در محیط و منظر (تنظیم و آرایش هندسی قطعات زراعی نامنظم)

4/34

1/43

3/34

 -افزایش دانش کشاورزان

9/31

1/93

3/34

9

 -افزایش ارتباط و همکاری با مراکز خدمات جهاد کشاورزی

4/33

1/41

41/44

4

 -بهبود سطح مهارت کشاورزان

9/39

1/49

41/34

4

 -تسهیل کار نظارت (توسط کارشناس) از مزارع

4/34

1/49

44/24

1

 پذیرش نوآوریهای جدید تسهیل در فراهم آوردن امکانات برای تناوب زراعی تسهیل در مهندسی کردن شرایط آب و آبیاری -میزان خودکفایی روستاییان

9/31
4/13
4/11
9/34

1/44
1/44
1/41
1/41

44/91
44/39
42/12
44/24

3
3
3
41

 -تسهیل در برداشت محصول ،حملونقل ،بازاریابی و فروش

9/34

1/43

44/32

44

 -باال رفتن سطح زندگی

9/13

1/44

44/33

42

 کاهش اختالف ارزش قطعات زراعی (به علت واقع شدن آنها در باالدست و پائیندست نسبت به منبع آب) بهبود سطح مکانیزاسیون (بهبود تکنولوژی) مدیریت بهتر مزرعه بهبود در ساختار اراضي زراعتي -افزايش فرصتهاي شغلي (مثل راننده کمباين ،نشاکار و )...

4/92
4/43
4/94
4/49
9/34

1/14
1/19
1/11
1/13
1/43

44/14
44/13
44/24
44/94
44/91

49
44
44
41
43

 -صرفهجويي در مصرف آب

4/94

1/13

44/41

43

 -باال رفتن راندمان توليد و توليد بيشتر

4/23

1/11

44/42

43

 -تسهيل دسترسي اراضي به جاده و منابع آب

4/23

1/13

44/34

21

 بهبود وضعيت اکولوژيكي (بهبود عوامل محيطي) -افزايش درآمد

4/93
4/24

1/31
1/13

44/34
41/11

24
22

 -کاهش فرسايش خاک

4/43

1/32

41/13

29

 -ميزان مشارکت اجتماعي در (مسجد ،دهياري و شوراهاي روستا و )...

4/14

1/14

41/24

24

 حرکت کردن کشاورزي از حالت معيشتي به تجاري افزايش استفاده از ماشينآالت -بهرهبرداري صحيح از منابع طبيعي تجديدشونده (آبوخاک)

9/44
4/24
4/93

1/43
1/13
1/32

41/24
41/23
41/41

24
21
23

 کاهش هزينه توليد -استفاده بهينه از نهادههاي کشاورزي (سم ،بذر ،کود)

4/23
4/44

1/34
1/39

41/44
41/44

23
23

 -افزايش حفاظت از اراضي

4/91

1/34

41/33

91

 افزايش ارزش زمين -افزايش ميزان احترام به همديگر

4/24
9/33
4/41
4/91
9/31
4/44
9/41
4/44
9/33
9/33
4/24
4/93
4/44

1/32
1/14
1/33
1/31
1/13
1/31
1/12
1/33
1/34
1/39
1/43
1/31
1/34

41/33
43/44
43/92
43/49
43/44
43/34
43/34
43/34
43/3
22/12
41/41
44/13
43/99

94
92
99
94
94
91
93
93
93
41
44
42
49

 تسهيل در تدوين و اجراي برنامه کشت جلوگيري از ماندآبي و شور شدن زمينها و تخريب خاکها ارتقا جايگاه (منزلت) اجتماعي افزايش صنايع تبديلي (شاليكوبي و )... حرکت به سوي توسعه پايدار کاهش تخريب محيطزيست ميزان نفوذپذيري اجتماعي (استفاده از نظرات شما در انجام پروژههاي توسعه روستايي مثل يكپارچهسازي و )... مراجعه مردم به براي حل مسائل و مشكالت کشاورزي خود به همديگر تضعيف حق ارثبري کاهش مهاجرت به شهر -افزايش جمعيت در روستا

*=1 :هیچ؛ =4خیلی کم؛ =2کم=9 ،متوسط=4 ،زیاد؛ =4خیلی زیاد

 .4 .4تحلیل عاملی پیامدهای یکپارچهسازی اراضی

تحلیل عاملی روشی است که برای برخی از روشهای آماری
چندمتغیره که هدف اصلی آن خالصه کردن دادهها میباشد،
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تحلیل پیامدهای اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی...
سال چهارم
گردید .محاسبات انجام شده در جدول ( )4نشان میدهد ،انسجام
مورداستفاده قرار میگیرد .این روش به بررسی همبستگی درونی
درونی دادهها برای بهرهگیری از تکنیک تحلیل عاملی مناسب
تعداد زیادی از متغیرها میپردازد و در نهایت آنها را در قالب عامل-
میباشد ( .)KMO=1/313از طرفی ،آماره بارتلت نیز در سطح 33
های عمومی محدودی دستهبندی کرده و تبیین میکند .ازاینرو ،در
درصد اطمینان معنیدار میباشد ( χ2= 1394/133و )p= 1/111
تحقیق حاضر از تحلیلعاملی اکتشافی با رویکرد تلخیص دادهها
که حاکی از این موضوع است که ماتریس همبستگیهایی که پایه
استفادهشده است .بدین منظور ،متغیرهای مرتبط با پیامدهای
تحلیل عاملی قرار میگیرند در جامعه برابر با صفر نیست و دادهها
یکپارچهسازی اراضی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
برای تحلیل مناسب میباشند.
مراحل انجام آزمون به شرح زیر میباشد:
 -4بررسی آزمون  KMOو بارتلت :بهمنظور تعیین مناسب بودن
دادهها برای تحلیل عاملی از آزمونهای  KMOو بارتلت استفاده
جدول  -5مقدار آماره  KMOو بارتلت
مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
تحلیل عاملی

Bartlett’s Test
6876/686
0/000

KMO
0/768

پيامدهاي يكپارچهسازي اراضي شاليزاري
Sig.

 -2تعیین میزان اشتراك گویهها با عوامل :میزان اشتراك
نمایانگر نسبتی از واریانس هر یک از گویهها است که با سایر
متغیرها مشترك است .این میزان در مرحله بعد از چرخش نمایانگر
نسبتی از واریانس هر گویه است که توسط عوامل استخراج شده
تبیین میگردد .برای تحلیل عاملی از روش مؤلفههای اصلی با
استفاده از چرخش متعامد و نوع واریماکس استفاده شد .در این
تحقیق ،مبنای معنیداری بار عاملی  1/41تعیین گردید.
 -9تعیین تعداد عوامل :یکی از ضوابط پرکاربرد در تعیین تعداد
عاملها ،مقدار ویژه است که آن را معیار ریشه راکد 42نیز میگویند.
بهمنظور شناسایی عوامل 49 ،گویه وارد آزمون گردید .تعیین تعداد

عاملها بر اساس پیشفرضهای آزمون (مقدار ویژه باالی  )4و
همفنین بر مبنای تشخیص محقق (بر اساس تجربیات علمی و
عملی) بهمنظور شناسایی بهترین مدل و حذف متغیرهای ناکارآمد
(متغیرهای دارای بار عاملی پایین -کمتر از  -1.4و دارای ارتباط
ناچیز با سایر متغیرهای همسو با یک عامل) در مراحل متعدد مورد
بررسی و تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در نهایت بهترین مدل با  4عامل
استخراج گردید که دربرگیرنده  92متغیر میباشد که درمجموع
حدود  31/42درصد از کل واریانس را تبیین نمودند (جدول .)1

جدول  -6عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد تجمعی واریانس آنها بعد از چرخش

مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،
عامل
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

نام عامل
اقتصادی
زیستمحیطی
اجتماعی
فنی
فرهنگی

مقدار ویژه
3/422
3/119
4/343
9/312
9/111

درصد واریانس
22/243
24/339
44/394
44/334
3/419

بر اساس نتایج جدول ( )3اولین عامل تبیینکننده پیامدهای
اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی تحت عنوان عامل اقتصادی
نامگذاری شد" .عامل اقتصادی" با در بر گرفتن  3متغیر شامل:
افزایش ارزش زمین ،باال رفتن راندمان تولید و تولید بیشتر ،مدیریت
بهتر مزرعه ،صرفهجویی در مصرف آب ،افزایش درآمد ،کاهش هزینه
تولید ،تسهیل دسترسی اراضی به جاده و منابع آب ،بهبود سطح
مکانیزاسیون و افزایش فرصتهای شغلی بیش از  22درصد واریانس
را تبیین نموده است .دومین عامل تبیینکننده پیامدهای طرح

فراوانی تجمعی درصد واریانس
22/243
44/441
43/331
31/341
80/420

یکپارچهسازی اراضی تحت عنوان "عامل زیستمحیطی" نامگذاری
شد .این عامل با دربرگرفتن متغیرهای استفاده بهینه از نهادههای
کشاورزی ،افزایش حفاظت از اراضی ،بهرهبرداری صحیح تر از منابع
طبیعی تجدیدشونده ،جلوگیری از ماندآبی و شور شدن زمینها و
تخریب خاكها ،بهبود وضعیت اکولوژیکی ،کاهش تخریب
محیطزیست ،کاهش فرسایش خاك و بهبود در ساختار اراضی
زراعی بیش از  24درصد واریانس را تبیین نموده است.
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"عامل اجتماعی" بهعنوان سومین عامل تبیینکننده پیامدهای
طرح یکپارچهسازی اراضی ،حدود  44درصد واریانس را تبیین نموده
است .این عامل شامل شش متغیر :افزایش نفوذپذیری اجتماعی ،افزایش
مشارکت اجتماعی ،ارتقا جایگاه (منزلت) اجتماعی ،مراجعه مردم برای
حل مسائل و مشکالت کشاورزی خود به همدیگر ،خودکفایی
روستاییان و افزایش میزان احترام سایرین به همدیگر میباشد.
چهارمین عامل تبیینکننده پیامدهای طرح یکپارچهسازی
اراضی با در برگرفتن  4متغیر" ،عامل فنی" نامگذاری شد .این عامل،
حدود  44درصد واریانس را تبیین نموده است.
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پنجمین عامل تبیینکننده پیامدهای طرح یکپارچهسازی
اراضی تحت عنوان "عامل فرهنگی" نامگذاری شد .متغیرهای این
عامل به ترتیب اهمیت شامل :حرکت کردن کشاورزی از حالت
معیشتی به تجاری ،حرکت بهسوی توسعه پایدار ،باال رفتن سطح
زندگی ،بهبود سطح مهارت کشاورزان و افزایش دانش کشاورزان،
بیش از  3درصد واریانس کل را تبیین نموده است .پنج عامل مذکور
بهعنوان پیامدهای یکپارچهسازی اراضی درمجموع بیش از 31درصد
واریانس را تبیین کرده است .میزان بار عاملی هر متغیر در عامل
مربوطه در جدول ( )3نشان داده شده است.

جدول  -7متغیرهای مربوط به هر یک از عاملها ،میزان ضرایب بهدستآمده از ماتریس دوران یافته

مأخذ :یافتههای پژوهش.4939 ،

449
تحلیل پیامدهای اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی...
سال چهارم
مطابق با نتایج عامل اقتصادی با  22/243بیشترین سهم را
 .5نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
در تبیین متغیرها دارد ،پسازآن عامل زیستمحیطی با
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی و مطابق با شکل ( )2پنج
 ،24/339عامل اجتماعی با  ،44/394عامل فنی با  44/334و
عامل استخراج شده (اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی ،فنی و
عامل فرهنگی با  3/419قرار دارند.
فرهنگی) با تبیین  31/421درصد واریانس ،بهعنوان مهمترین
پیامدهای حاصل از اجرای یکپارچهسازی شناسایی شدهاند.
اقتصادی

77/768

زیست
محیطی

اجتماعی
81/776

78/777

پیامدهای یکپارچه سازی
اراضی شالیزاری

88/778

فنی

6/667

فرهنگی

شکل  -2پیامدهای یکپارچهسازی اراضی شالیزاری
مأخذ :یافتههای پژوهش4939 ،

طبق یافتهها ،عامل اقتصادی بهعنوان اولین و مهمترین پیامد
اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی شناسایی شده است .بررسی
متغیرهای مرتبط با عامل اقتصادی ،نشان میدهد که اجرای
یکپارچهسازی در منطقه موردنظر منجر به افزایش راندمان تولید،
افزایش درآمد ،افزایش فرصتهای شغلی ،کاهش هزینه تولید،
افزایش ارزش زمین ،بهبود سطح مکانیزاسیون و مدیریت بهتر مزرعه
گردیده است .بررسی متون مرتبط با جوامع روستایی و کشاورزی
نشان میدهد که یکی از مهمترین کارکردهای فعالیتهای کشاورزی
که برای کشاورزان و روستاییان در اولویت میباشد ،کارکرد مالی و
مسائل مرتبط با حوزه اقتصادی است .بدین مفهوم که هر گونه
فعالیت کشاورزی و اقدامات مرتبط با آنکه تأثیر مستقیم یا
غیرمستقیمی در بهبود شرایط اقتصادی کشاورزان داشته باشند ،در
اولویت انتخاب و مورد پسند و حمایت آنها قرار دارد .به نظر

میرسد تمرکز بر این مسئله و اشاره به قابلیت برتری اراضی یکپارچه
در مقایسه با قطعات پراکنده در موضوع سودآوری اقتصادی ،میتواند
تأثیر بسزایی در ترغیب کشاورزان مناطق دیگر در پذیرش و تمایل
به مشارکت در طرح یکپارچهسازی گردد و درنهایت موفقیت اجرای
طرحهایی از این نوع را به دنبال داشته باشد .آثار و نتایج اقتصادی
حاصل از اجرای طرحهای تجهیز و نوسازی و یکپارچهسازی اراضی
در تحقیقات دیگری ازجمله (عبداهلل زاده و همکاران،)4934 ،
(یاسوری و همکاران( ،)4931 ،احمدی و امینی( ،)4934 ،آشکار
آهنگرکالیی و همکاران( ،)4934 ،گارسیا( ،)2113 ،اسکلنیکا،
( ،)2111توداروا و لولفوا( ،)2114 ،گرگیوسکی( ،)2114 ،نیروال و
تاپا( ،)2114 ،یو و همکاران( ،)2141 ،ویتیکاینن( ،)2114 ،کرسنت
و همکاران )2112 ،نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

دومین پیامد مهم اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی در
منطقه موردنظر ،عامل زیستمحیطی است .عامل مذکور
دربرگیرنده ابعاد مهمی چون :استفاده بهینه از نهادههای
کشاورزی ،افزایش حفاظت از اراضی ،بهرهبرداری بیشتر از منابع
طبیعی تجدیدشونده و کاهش تخریب محیطزیست در راستای
موضوع اکولوژیکی میباشد .مبحث پایداری فعالیتهای
کشاورزی و یا به عبارتی کشاورزی پایدار ،مسئلهای است که در
طی چند دهه اخیر مطرح گردیده و با گذشت زمان ،با توجه به
آشکار شدن اهمیت و ضرورت آن ،امروزه جایگاه مهمتر و
جدیتری پیدا کرده است .بطوریکه مبنای بسیاری از فعالیتها
و تالشها در حوزه کشاورزی ،مدنظر قرار دادن پایداری
فعالیتهای مرتبط با آن ،هدفگذاری شده است .درحرکت در
این مسیر ،مباحث زیستمحیطی (اکولوژیکی) بهعنوان موضوع
بنیادی و مهمترین بعد در موضوع کشاورزی پایدار مطرح
گردیده و موردتوجه میباشد .حاصل شدن اثرات مثبت
اکولوژیکی در نتیجه اجرا شدن یکپارچهسازی اراضی ،میتواند
دستاورد بسیار مهم و با ارزشی تلقی گردد .این مسئله بهویژه
برای متصدیان و سیاستگزاران حوزه کشاورزی میتواند بسیار
خوشایند باشد .تأثیر مثبت اجرای طرحهای مشابه بر مسائل
زیستمحیطی از طرف محققان دیگر مورد تأکید قرار گرفته که
میتوان به مطالعات (یو و همکاران( ،)2141 ،اسکلنیکا،
( ،)2111نیروال و تاپا )2114 ،و (کرسنت و همکاران)2112 ،
اشاره نمود.
بر اساس نتایج تحقیق ،اجرای طرح یکپارچهسازی منجر به
افزایش نفوذپذیری و مشارکت اجتماعی کشاورزان ،ارتقا منزلت
اجتماعی و احترام آنها به همدیگر ،شده است .متغیرهای
مذکور در قالب عامل اجتماعی نامگذاری گردیدهاند .مسائل
مرتبط با حوزه فعالیتهای اجتماعی کشاورزان و روستاییان
ازجمله مشارکت ،بهعنوان یک عامل مهم در مباحث
جامعهشناسی موردبررسی قرارگرفته است .اهمیت عامل مذکور
به دلیل نقش فعالیتهای اجتماعی افراد در پیشبرد اهداف
توسعه روستایی و کشاورزی است .بطوریکه تحقیقات بیشماری
به تأثیر مشارکت و پیگیری فعالیتهای اجتماعی افراد در
پذیرش ،اجرا ،پایداری و موفقیت برنامههای ترویج و روستایی
اشاره نمودهاند .ازآنجاییکه اجرای طرح یکپارچهسازی موجبات 
همکاری و مشارکت افراد در برخی از زمینهها افزایش داده
است-که ایجاد این همکاریها میتواند بهواسطه مناسبات
موجود در فرایند اجرای طرح باشد -این مسئله میتواند
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بهعنوان یک دستاورد مثبت ،زمینه اجرای سایر طرحهای
مدنظر را مهیا و تسهیل نماید .بهبود و افزایش زمینههای
اجتماعی بهواسطه اجرای طرحهای نوسازی و یکپارچهسازی
توسط محققان دیگر از قبیل (آشکار آهنگرکالیی و همکاران،
( ،)4934گارسیا( ،)2113 ،توداروا و لولفوا( ،)2114 ،یو و
همکاران( ،)2141 ،کرسنت و همکاران )2112 ،مورد اشاره قرار
گرفته است.
ازجمله نتایج دیگر اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی ،بهبود
شرایط فنی حاکم بر فرایند کشت و تولید میباشد .طبیعی
است که پس از اجرای طرحها ،برنامههای مدونی بهصورت
مکمل پیاده میگردند تا حصول به اهداف موردنظر را سرعت
بخشد .در این راستا نیز ،درنتیجه اجرای طرح ،نظارت
کارشناسان از مزارع تسهیل شده است و مسائل مربوط به
مدیریت مزرعه از جمله :شرایط آب و آبیاری ،برنامه تناوب
زراعی و تدوین و اجرای برنامه کشت بهتر صورت گرفته است.
نتیجه حاصله در مورد پیامد فنی اجرای طرح همراستا با
یافتههای (امیرنژاد و رفیعی( ،)4933 ،آشکار آهنگرکالیی و
همکاران( ،)4934 ،گرگیوسکی )2114 ،انطباق دارد.
آخرین پیامد شناسایی شده در نتیجه اجرای طرح
یکپارچهسازی اراضی عامل فرهنگی میباشد که منجر به
تحوالتی در ابعاد دانشی ،مهارتی و نگرشی گردیده است .ایجاد
این تغییرات در فرایند رشد و توسعه کشاورزی بسیار ضروری
است ،بطوریکه خروج از وضعیت سنتی در حوزه فعالیتهای
کشاورزی و رسیدن به یک سطح پایدار و مدرن در بخش
کشاورزی بدون وجود این عوامل مقدور نیست .تأثیر این عوامل
تنها به حیطه کشاورزی محدود نمیشود ،بلکه در درازمدت به
افزایش سطح استانداردها و کیفیت زندگی در محیط روستا نیز
میگردد؛ بنابراین تغییر و تحول در ابعاد مطرحشده ،یک پیامد
مثبت و تأثیرگذار محسوب میگردد .نتیجه حاصله در تحقیق
(آشکار آهنگرکالیی و همکاران )4934 ،مورد تأکید قرار گرفته
است.
بر اساس نتایج تحقیق ،مبنی بر پنج عامل شناساییشده
بهعنوان پیامدهای یکپارچهسازی اراضی ،پیشنهادهایی به شرح
ذیل ارائه میگردد:
با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی و مالی برای کشاورزان و
شناسایی عامل اقتصادی بهعنوان مهمترین پیامد
یکپارچهسازی ،پیشنهاد میشود سازمانهای متولی اثرات
مثبت اقتصادی حاصله طرح را بهمنظور ترغیب و ایجاد انگیزه
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تحلیل پیامدهای اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی...
سال چهارم
حاصله ،بازدیدهای مستمر و برنامهریزی شده را برای سایر
در روستاییان و بهرهبرداران در سایر مناطقی که مستعد یا
کشاورزان مشمول طرح ،بهویژه رهبران محلی و فنی ،مهیا
مشمول اجرای طرح یکپارچگی اراضی میباشد را تشریح نموده
نمایند تا زمینه ترغیب و پذیرش طرح بهوسیله آنها حاصل
و در صورت امکان ،از طریق اعطای تسهیالت اعتباری و
گردد.
مشوقهای مالی دولتی فرایند برنامهریزی و پیادهسازی اینگونه
طرحها را تسریع نمایند.
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Abstract
Purpose: Since there has not been any comprehensive research conducted regarding the identification of
consequences and results from consolidation project, the current research is based on the intention to
analyze the consequences of implementing land consolidation project in Veleshkela, a village in Sari, Iran.
Methodology: The current study is applied in purpose and analytical in nature. The data is collected
through library study and field survey. The instrument of the study is a questionnaire that its validity
and reliability is confirmed by the experts’ opinions and Cronbach's alpha coefficient (0.833).The
statistical population is consisted of all the rice cultivators in Veleshkela, a village in Sari, Iran, whose
lands are consolidated (N=300).Using the sampling table of Krejcie and Morgan, the sample was
determined 169 individuals that at last the analysis of data was applied on 140 individuals by SPSS
software. To analyze the data, descriptive statistics and factor analysis were used.
Finding: According to the results obtained, five factors were identified as the consequences and
impacts resulting from the implementation of land consolidation in the intended areas, which are as
follow: economical, environmental, social, technical, and cultural. Based on the findings, land
consolidation had concrete and positive impact on individuals’ economical status. In addition,
improving environmental or ecological indices is introduces as one of the findings of land
consolidation. In general, the five identified factors in total specified 80.42% of the variance of the
consequences of implementing the land consolidation project.
Research Limitations: Motivating and encouraging farmers to answer the research questions, has
been the major challenge of the present study.
Practical implications: In line with the results of the research on the basis of positive impacts of
implementing land consolidation project, especially in economical, ecological, and social, transferring
experiences and justifying the benefits to the other potential or eligible areas of the project can be counted as
effective measures for farmers’ adopting land consolidation projects and preparing them for these projects.
Original/value: According to the importance of the area under investigation as one of the strategic area
and pilot of implementing land consolidation project and due to lack of any studies related to investigating
the consequences of land consolidation project, the current study was planned and conducted. Obtained
results can pave the way for the authorities in decision making and actions in future planning.
Key words: Land consolidation, factor analysis, Veleshkola village.
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